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PREČO SA STAŤ ČLENOM ODBOROV?                      
 

1. „... je veľa ľudí, ktorí sa pasívne vezú na voze, ktorý ťahajú odborári!“ (Dr. Slavomír 

Manga, bývalý viceprezident KOZ SR) 

2. „Prečo je najvyšší čas, zamyslieť sa nad tým, čo sa stane, ak sa voz zastaví?“  
3. „Aké sú dôvody na zmenu postoja k odborom?“ Má zmysel nájsť odvahu pomôcť 
ťahať, nielen sa viesť?“ 

________________________________________________ 

 

1. Najlepším príkladom je kolektívne vyjednávanie (Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

a Podnikových kolektívnych zmlúv) – odborári vyjednávajú, presviedčajú, argumentujú, 

obhajujú, chránia VŠETKÝCH zamestnancov.  

 

2. Dlhoroční členovia odborov odchádzajú do dôchodku a väčšina mladých zamestnancov si 

neuvedomuje význam členstva v odboroch a dôležitosť postavenia odborov nielen na 

národnej, ale aj európskej úrovni a v celosvetovom ponímaní; odbory považujú za pozostatok 

a prežitok z minulosti; za 1% členského príspevku z čistej mzdy dostávajú málo; to, čo je dnes 

samozrejmosťou je pre nich automat aj do budúcnosti ...; stále sa nájde niekto, kto vybaví, 

zariadi, vybojuje za nich ... 

  

3. U zamestnávateľov, u ktorých pôsobia odbory je mzda o 18 – 20% vyššia (v niektorých 

sektoroch aj o 25%) ako tam, kde nie sú odbory založené; platí to aj o finančných 

a nefinančných benefitov na rámec toho, čo je v Zákonníku práce.  

 

Predstavte si situáciu, že v takomto podniku prestanú pôsobiť odbory – zaniknú, zamestnanci 

budú mať len zákonné nároky uvedené v Zákonníku práce – minimálne mzdové nároky, 

dovolenka, pracovný čas ... – právo kolektívne vyjednávať patrí VÝLUČNE ODBOROM.   

 

 

 

 „Ak chceš poznať svoju minulosť – 
pozri sa ako si na tom teraz. Ak chceš 
poznať svoju budúcnosť – pozri sa na 
to, čo teraz robíš“. 

 
 
„Kráčam pomaly, ale nikdy nie smerom späť.” 

 
                Abraham Lincoln 

Číslo 4, ročník XVII.  

SPRAVODAJCA 
ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA 
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„Zostane vám predsa Zákonník práce? Ale dokedy?“ – kým Národná rada Slovenskej 

republiky neschváli novelu. „Akú?“ – na to sa všetkých zamestnancov predsa pýtať nemôže 

a ani nebude. ...  

Života zamestnancov a ich rodín sa však netýka len Zákonník práce, ale aj množstvo ďalších 

zákonov. „Dokáže jednotlivec svojim hlasom niečo zmeniť?“ Nikdy to tak nebolo a ani 

nebude! „A čo kolektív?“ „Väčšia sila – silnejšie argumenty – účinnejší tlak!“  

 
Odbory vždy boli a budú také silné, aká silná je ich členská základňa!  

 

Keď odíde posledný odborár – v jeho osobe odíde ten kto pomáha, chráni a obhajuje. 

Môžeme začať od začiatku, ale čas, ktorý stratíme sa nevráti a v živote sa veľmi ťažko začína 

od nuly. 

 

DÔVODY PREČO SA STAŤ TERAZ ČLENOM ODBOROVÉHO ZVÄZU DREVO, LESY, VODA  

 

1. Žiaden zákon neprikazuje zamestnávateľovi zvyšovať mzdu alebo plat (zatiaľ tvorí výnimku 

len minimálna mzda) – tam, kde sú odbory, pravidelné zvyšovanie miezd a platov je možné 

zabezpečiť kolektívnym vyjednávaním. 

 

2. Je najvyšší čas na zmenu – vytvárame podmienky, pripravili sme a začíname realizovať 

opatrenia ako ZVÝHODNIŤ ČLENA ODBOROM oproti NEODBORÁROM, ktoré budú 

v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

 

3. LEN ČLEN ODBOROV má PRÁVO NA BEZPLATNÉ PORADENSTVO 

V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI A V OBLASTI BOZP (pripravujeme rozšírenie o ďalšie 

oblasti).  

 

4. LEN ČLEN ODBOROV má PRÁVO NA PRÁVNU OCHRANU a ZASTUPOVANIE VO 

VŠETKÝCH PRACOVNOPRÁVNYH VECIACH A SPOROCH. 

 

5. LEN ČLEN ODBOROV má PRÁVO NA BEZPLATNÉ ZASTUPOVANIE PRED SÚDOM 

V PRACOVNOPRÁVNEJ OBLASTI A V OBLASTI BOZP. 

 

6. ZVÝHODNENÉ NÁKUPY – ZĽAVY Z CIEN NÁKUPOV TOVAROV A SLUŽIEB LEN PRE 

ČLENOV ODBOROV (pripravujeme nové možnosti LEN PRE ODBORÁROV). 

 

7. ZVÝHODNENÉ POBYTY – ZĽAVY Z CENY UBYTOVANIA A SLUŽIEB LEN PRE ČLENOV 

ODBOROV V REKREAČNÝCH ZARIADENIACH. 

 

8. ODBORY SÚ PRE SVOJICH ČLENOV OCHRANCOM, OBHÁJCOM, RADCOM. 

 

9. U ZAMESTNÁVATEĽOV, U KTORÝCH NIE SÚ ODBORY – NIE JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ 

A VYUŽIŤ NIEKTORÉ INŠTITÚTY ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZAMESTNÁVATEĽ V MNOHÝCH 

PRÍPADOCH TAM, KDE SÚ ODBORY NEMŽE ROZHODOVAŤ SÁM, ALE LEN PO DOHODE 

S ODBORMI. 

 

10. SOCIÁLNA VÝPOMOC LEN PRE ČLENOV ODBOROV.  
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4. ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV   

   
4. rokovanie Predsedníctva OZ DLV sa uskutočnilo 10. 08. 2017 
v Košiciach. Touto cestou by sme chceli vysloviť poďakovanie p. Ing. 
Jozefovi Sedlákovi, riaditeľovi OZ Košice Lesy SR, š. p. za spoluprácu pri 
zorganizovaní rokovania a p. Jozefovi Minárikovi, 1. podpredsedovi OZ 
DLV a predsedovi Výkonnej rady Lesníckej sekcie za samotnú prípravu 
pracovného stretnutia. Osobitné poďakovanie patri p. Ing. Márii 
Géciovej, vedúcej ekonomicko-obchodného úseku OZ Košice Lesy SR za 
prijatie, predstavenie závodu, krás a pamätihodností Košíc a okolia.  

 
Predsedníctvo OZ DLV sa zaoberalo sa nasledujúcimi otázkami súvisiacimi s činnosťou 

odborového zväzu:   
 

1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV.  

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní  Predsedníctva OZ DLV.  

3. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV k  27. 07. 2017.  

4. Prehľad pravidelných neplatičov členských poplatkov.  

5. Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch. 

6. Návrh na spôsob nakladania s voľnými finančnými prostriedkami.  

7. Informácia o možnosti čerpania asignácie 2% z dane z príjmu fyzických osôb.  

8. Medzinárodné vzťahy a spolupráca OZ DLV.  

9. Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu na základe pozvania od: Sindikat zaposlenih u 

komunalno-stambenoj delatnosti Srbije.  

10. Návrh na prijatie Maďarskej delegácie na Celoslovenskú súťaž zručnosti vodárenských 

pracovníkov Nitra 2017.  

10.  Informácia z rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov. 

11.  Možnosť čerpania asignácie 2% z dane z príjmu fyzických osôb. 

12. Návrh na doplnenie Stanov OZ DLV v oblasti zosúladenia stanov s platnou legislatívou týkajúcou 

sa  asignácie dane a zároveň so „Start up-om OZ DLV“ (projekt na stabilizáciu a získavanie nových 

členov OZ); spôsob hlasovania o doplnení Stanov OZ DLV. 

13. Informácia o ochrane osobných údajov v súvislosti s tvorbou centrálnej databázy členov OZ DLV. 

14. Informácia o aktuálnom stave zasielania databáz ZO OZ DLV podľa sekcií. 

15. Informácia o daňovo – odvodovej povinnosti pre funkcionárov OZ DLV a členov orgánov OZ DLV.  

16. Informácia o predaji budovy na ul. Vajnorskej 1 v Bratislave a hľadaní nových priestorov pre OZ.  

17. Informácia o spolupráci ZO OZ DLV pri zasielaní PKZ v súvislosti s prípravou KZVS.  

18. Informácia o projekte KOZ SR - „Akadémia mladých odborárov“ a výzva na prihlásenie sa do akcie. 

19. Informácia o vytváraní neformálneho orgánu OZ DLV - “Iniciatíva mladých odborárov OZ DLV”. 

20. Informácia o postupe pri príprave návrhov KZVS na rok 2018. 

21. Informácia o pripravovanej vyhláške úradu pre reguláciu sieťových odvetví o regulácii vodného 

a stočného. Vznesenie zásadných pripomienok v spolupráci so Sekciou vodárenských spoločností. 

22. Informácia o priebehu a výsledkoch rokovania k odmeňovaniu zamestnancov vo vodárenských 

spoločnostiach na Slovensku, problémom odborárov pri kolektívnom vyjednávaní a problémom vo 

vodárenských spoločnostiach na Slovensku s p. doc. Ing. Vojtechom Ferenczom, PhD., štátnym 

tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR, na ktorom sa zúčastnila p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., 

predsedníčka OZ DLV, p. Miloš Žabka, podpredseda VR Sekcie vodárenských spoločností, p. Ing. Ivana 

Mahríková, PhD., EUR ING., zástupkyňa Asociácie vodárenských spoločností a p. Ing. Peter Dobrý, 

ekonomický riaditeľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  

23. Informácia o príprave vyhodnotenia memoranda so spoločnosťou Rettenmeier Tatra Timber, s. r. 

o. o náraste mzdového zvýhodnenia. 

24. Informácia z rokovania Združenia závodných výborov pri SVP, š.p. na Oravskej priehrade. 

25. Informácia o účasti a úspechu zástupcov OZ DLV na súťaži „Tatranská kosba“ a „ Špica guláš“. 

26. Návrh kritérií na vyhodnotenie súťaže „Naj predseda ZO OZ DLV“ a „Naj ZO OZ DLV“. 
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5. ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA OZ DLV   

   
5. rokovanie Predsedníctva OZ DLV sa uskutočnilo 19. 10. 2017 v Bratislave.  
 
Predsedníctvo OZ DLV sa zaoberalo sa nasledujúcimi otázkami súvisiacimi s činnosťou 

odborového zväzu:  

 

1. Doplnenie programu rokovania o bod – hlasovanie o návrhu KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri 

odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na rok 2018 v časti navýšenia platových taríf od 1. januára 2018 o 4,8%.  

2 Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania Predsedníctva OZ DLV.  

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich rokovaní  Predsedníctva OZ DLV.  

4. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV. 

5. Prehľad pravidelných neplatičov členských príspevkov.    

6. Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a podielových fondoch. 

7. Návrh na schválenie príspevku na 17. ročník Streleckých pretekov o pohár GR Lesy SR, š.p.  

8. Návrh na schválenie spolufinancovania zahraničnej pracovnej cesty – konferencia v Prahe (ČR) na 

tému „Oblast zkracování pracovní doby s vazbou na slaďování rodinného a pracovního života. 

9. Stav členskej základne OZ DLV k 30. 09. 2017.  

10. Plán činnosti odborovej kontroly BOZP na rok 2018. 

11. Príprava Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre rok 2018 – základné východiská pre kolektívne 

vyjednávanie.  

12. Informácia o výsledkoch hlasovania Pléna OZ DLV v súvislosti so schvaľovaním doplnenia Stanov 

OZ DLV.   

13. Medzinárodné vzťahy a spolupráca OZ DLV.   

14. Informácia o rokovaní orgánov KOZ SR, HSR a iných orgánov.   

15. Informácia o aktuálnom stave zasielania a spracovania databáz členov OZ DLV za jednotlivé ZO OZ 

DLV a zmene termínu ich zasielania na Ústredie OZ DLV a následné spracovanie do 30. 11. 2017.  

16. Informácia o výsledkoch spolupráce ZO OZ DLV pri zasielaní PKZ za účelom prípravy návrhov KZVS 

na rok 2018 za jednotlivé sekcie OZ DLV. 

17. Informácia o spoločnom rokovaní na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví s p. prof. Ing. 

Ľubomírom Jahnátkom, CSc., predsedom ÚRSO, poverenou generálnou riaditeľkou Odboru cenovej 

regulácie, vedúcou odboru regulácie vodárenstva za účasti p. JUDr. Vlasty Szabovej, PhD., predsedníčky 

OZ DLV, p. Mgr. Moniky Kurillovej, podpredsedníčky OZ DLV a predsedníčky VR Sekcie vodárenských 

spoločností, p. Miloša Žabku, podpredsedu VR Sekcie vodárenských spoločností, p. Ing. Ivany 

Mahríkovej, PhD., EUR ING., zástupkyne Asociácie vodárenských spoločností a p. Ing. Petra Dobrého, 

ekonomického riaditeľa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. k problematike 

odmeňovania zamestnancov vodárenských spoločností na Slovensku, problémom pri kolektívnom 

vyjednávaní a problémom vo vodárenských spoločnostiach s dopadom na zamestnancov. 

18. Informácia o výsledkoch vyhodnotenia Memoranda so spoločnosťou Rettenmeier Tatra Timber, s. r. 

o. o náraste mzdového zvýhodnenia a plnení záväzkov z PKZ v časti tvorba a použitie Sociálneho 

fondu.  

19. Informácia o Celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov v Nitre. 

20. Informácia o aktuálnom stave rokovaní o nových priestoroch pre sídlo OZ DLV v Bratislave. 

21. Informácia o účasti na 17. ročníku streleckého preteku O pohár generálneho riaditeľa Lesov SR, š. p. 

na strelnici Blatiny v Zamutove. 

22. Informácia o účasti na oslavách Dňa sv. Huberta v Sobranciach.  

23. Informácia o účasti mladých odborárov OZ DLV na „Akadémii mladých odborárov“ organizovanej 

KOZ SR.  
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24. Informácia o ďalšom postupe a pripravovanom stretnutí zakladajúcich členov neformálneho 

orgánu OZ DLV „Iniciatíva mladých odborárov OZ DLV“ v novembri 2017.  

25. Informácia o aktuálnom stave spracovania návrhov na KZVS a dohoda o termínoch schválenia 

finálnych verzií KZVS za jednotlivé sekcie.  

26. Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii na tému „Výzvy odborových 

a zamestnávateľských zväzov v lesníckom a drevospracujúcom priemysle v kontexte Európskeho piliera 

sociálnych práv“, ktorú organizuje Odborový zväz drevo, lesy, voda v spolupráci s Friedrich-

Ebert_Stiftung 08. – 10. 11. 2017 v Bratislave.  

27. Návrh na spôsob zvolávania rokovaní orgánov sekcií OZ DLV.  

28. Spôsob a obsah prípravy a zabezpečovania náležitostí súvisiacich s účasťou funkcionárov sekcií na 

zahraničných pracovných cestách.  

 

 

                                                 VÝZVA  
                PRE MLADÝCH ODBORÁROV OZ DLV! 

PRIDAJ SA K NÁM! SPOLU DOKÁŽEME VIAC! 
                     „Mladí vedia rýchlejšie bežať, ale starí poznajú skratky!“  

 
Odborový zväz drevo, lesy, voda je pripravený vytvoriť podmienky a ponúka priestor pre 
intenzívnejšie zapojenie mladých členov nášho Odborového zväzu drevo, lesy, voda do 
rozhodovania o ďalšom smerovaní nášho zväzu a  o jeho aktivitách.   
  
Privítame Vaše myšlienky, návrhy a námety ako zatraktívniť členstvo v odboroch, ako 
rozptýliť predsudky o odborároch a posunúť náš odborový zväz dopredu.  
 
Ponúkame Vám priestor pre osobnú iniciatívu, zaujímavé príležitosti na stretávanie sa 
mladých členov nášho odborového zväzu, otvorené diskusie a hľadanie odpovedí na mnohé 
zaujímavé témy na spoločne pripravených akciách. 
 
Je zbytočné rozprávať tam, kde Vás nikto nepočuje; nemá zmysel poznať riešenie 
problémov, ktoré nemôžete zrealizovať ... a nevyužiť príležitosť, ktorá sa Vám ponúka.  
 
Preto neváhajte a zaregistrujte sa prostredníctvom formulára na adrese:  
https://goo.gl/forms/y4YNdiD0hWpEzftG2, aby sme Vás mohli pozvať na  

 
PRÍLEŽITOSŤ PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ DOSTAŤ ŠANCU OVPLYVNIŤ FUNGOVANIE ODBOROV 

- PRVÉ STRETNUTIE -  
ODVÁŽNYCH, ŠIKOVNÝCH A AKČNÝCH MLADÝCH ODBORÁROV  

Odborového zväzu drevo, lesy, voda,  
ktoré sa uskutoční už o pár týždňov. 

                                                                                                                                     
 

 
 

NEVÁHAJ A PRIDAJ SA K NÁM – SPOLU SA NÁM PODARÍ NÁŠ ZVÄZ POSUNÚŤ ĎALEJ! 

ĽUDIA SA ZDRUŽUJÚ AK MAJÚ POCIT, ŽE ICH PROBLÉMY SA PREHLIADÁVAJÚ ALEBO NERIEŠIA, 

AK CHCÚ NIEČO ZMENIŤ, NIELEN ČAKAŤ NA ZMENU!  
Mgr. Matúš Jarolín                                                                                                                                                     

právnik OZ DLV                                                                                                                                                     
a spoluzakladateľ                                                                                                                                                   

„Iniciatívy (pre) mladých                                                                                                                                                   
odborárov OZ DLV” 

https://goo.gl/forms/y4YNdiD0hWpEzftG2
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PRÁVNA PORADŇA OZ DLV: 

 
Otázka člena ZO OZ DLV: 

Ako postupovať v prípade, že zamestnanec nemôže naďalej vykonávať prácu pre 

chorobu z povolania? 

 

Odpoveď: 

Choroba z povolania predstavuje jav, s ktorým sa môže stretnúť každá fyzická 

osoba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Ako vyplýva z jej 

samotného označenia a ako je všeobecne známe ide o chorobu, ktorá má pôvod 

práve v plnení pracovných úloh fyzickou osobou alebo s plnením pracovných 

úloh súvisí. 

Na pracovnoprávne účely sa v zmysle ustanovenia § 195 ods. 4 veta druhá zákona č. 

311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník 

práce“) sa za choroby z povolania považujú: „choroby uvedené v právnych predpisoch 

o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich 

uvedených“. 

V prípade preukázania choroby z povolania zamestnávateľ je povinný zamestnanca, 

ktorému je priznaná choroba z povolania alebo ohrozenie touto chorobou preradiť na 

inú prácu. 

Ak zamestnávateľ pre zamestnanca inú vhodnú prácu nemá, môže dať zamestnancovi 

v zmysle § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce výpoveď z pracovného pomeru „ak 

zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie 

vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo 

ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím 

príslušného orgánu verejného zdravotníctva.“ Z rovnakých dôvodov sa zamestnávateľ 

so zamestnancom môžu dohodnúť na skončení pracovného pomeru. 

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo 

dohodou z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania 

alebo pre ohrozenie touto chorobou, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné 

v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku 

(ustanovenie § 76 ods. 4 Zákonníka práce). 

 

 
Mgr. Matúš Jarolín  

právnik OZ DLV  

 

 

 

https://pixabay.com/sk/elektrokardiogram-krvn%C3%BD-tlak-ekg-2858693/
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CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZRUČNOSTI 

VODÁRENSKÝCH PRACOVNÍKOV 

  
6.9. - 8.9. 2017 sa v Nitre zišli „vodári“ z celého 

Slovenska. Tradične sa tu zišli, aby si zmerali silv 

v celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských 

pracovníkov. História súťaže sa datuje od roku 1984. 

Usporiadateľom 34. ročníka bola Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť,  Súťažná plocha sa nachádzala 

priamo pod historickým Nitrianskym hradom.  

Súťaž sa delila na disciplínu „A“ – montérsku a „B“ - vyhľadávačskú. Obidve súťaže sa uskutočnili  7. 

septembra 2017.  

Disciplína „A“ sa uskutočnila na ploche pred zimným štadiónom v Nitre a bola prístupná verejnosti. 

Diváci sledovali montáž a opravu vodovodného potrubia s využitím nových technologických postupov, 

ale aj tradičný postup spojenia a tesnenia tvaroviek konopným povrazcom a zaliatím olovom. 

Najrýchlejšie družstvá stíhajú svoju disciplínu v čase okolo dvoch hodín. Okrem prísneho technického 

hodnotenia sledujúceho čistotu práce, presnosť, technologický postup, tesnosť a podobne je v tejto 

disciplíne hodnotené aj dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Disciplína „B“ je o vyhľadávaní a vytyčovaní porúch a vytyčovaní trasy vodovodného potrubia. 

S ohľadom na špecifický charakter tejto disciplíny, sa táto odohrala na polygóne v Tlmačoch, ktorý inak 

slúži pre nácvik pracovníkov ZsVS, a.s. Táto, verejnosti málo známa disciplína je však veľmi dôležitou 

súčasťou každodennej vodárenskej práce, lebo na jej základe sa začínajú práce na používaných 

vodovodných potrubiach, či už plánované (napríklad 

vytýčenie trasy potrubia pred osadením novej prípojky) 

alebo pri haváriách (významne spresňujú miesto poruchy 

a tým urýchľujú jej odstránenie). 

Po spracovaní výsledkov oboch súťaží došlo k tomu najviac 

očakávanému – vyhláseniu družstiev najlepších 

vodárenských montérov a vyhľadávačov na Slovensku ako 

aj celkového víťaza. Oceňovanú putovnú trofej – drevené 

vodárenské šupátko – si prevzal generálny riaditeľ 

víťaznej Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., Ing. Marek Illéš.  

 

Výsledky súťaží 

disciplína „A“: 

(poradie/družstvo/ súťažiaci/ body) 

1 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s./ Pavol Čimbora/4570/Ján Matejček   

2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./Metod Šulof/4470/Anton Mihalčo   

3 Považská vodárenská spoločnosť, a.s/Ivan Ištok/3440/Michal Matušík   

4 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./3160 

5 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s./3080 

6 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s./2920 

7 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s./2320 

8 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. /1880 

9 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s/ 950 

10 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s./710 

 

disciplína „B“: 

(poradie/družstvo/súťažiaci/body) 

1 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./Peter Pásztor/1185/Igor Buda   

2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s./Ivan Štefík/977/Róbert Hyža   

3 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s./Radoslav Rožník/377/Dušan Hrušovský   

4 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. -515 

5 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. -1206 
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6 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. -1536 

7 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. -1625 

8 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. -2568 

9 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. -3008 

10 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. -3929 

 

Hodnotenie BOZP: 

(poradie/družstvo/trestné body) 

1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./0 

2 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s./0 

3 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s./0 

4 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s./0 

5 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s./40 

6 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s./80 

7 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./110 

8 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s./130 

9 Považská vodárenská spoločnosť, a.s./180 

10 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s./320 
                                                                         Poznámka: pri rovnosti trestných bodov rozhoduje poradie v disciplíne „A“ 

 
Celkové hodnotenie družstiev: 

(poradie/družstvo/poradie Súčet poradí „A“ „B“)   

1 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./4 1 5 

2 Považská vodárenská spoločnosť, a.s./3 4 7 

3 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s./5 2 7 

4 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s./1 8 9 

5 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s./7 3 10 

6 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s./2 9 11 

7 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s./6 7 13 

8 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s./9 6 15 

9 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s./10 5 15 

10 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s./8 10 18 
                                                                                                                             Poznámka: pri rovnosti súčtu poradí rozhoduje počet bodov v disciplíne „A“ 

                                                                                                                            Zdroj: Asociácia vodárenských spoločností SR  

 

ROKOVANIE ZO OZ DLV PRI LVÚ NLC  
 

13. júna 2017 sa vo Zvolene uskutočnilo zasadnutie Základnej organizácie OZ DLV pri Lesníckom 

výskumnom ústave Národného lesníckeho centra. Na základe pozvania p. Ing. Mariána Slamku, PhD., 

predsedu ZO OZ DLV sa tohto stretnutia zúčastnila p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového 

zväzu drevo, lesy, voda a p. Mgr. Matúš Jarolín, právnik zväzu. V príjemnej atmosfére vytvorenej organizátormi 

a členmi ZO OZ DLV sa rozvinula široká diskusia nielen o aktuálnej situácii v Národnom lesníckom centre, 

Odborovom zväze drevo, lesy, voda, ale aj o pripravovaných aktivitách nášho zväzu.   

 

Veľká pozornosť bola venovaná aj informácii o činnosti Pracovnej komisie pri Úrade vlády SR, ktorá sa zaoberá 

návrhom Konfederácie odborových zväzov SR zo septembra 2015 na úpravu tabuľkových platov, ktoré sú 

nižšie ako minimálna mzda a zamestnávatelia (štátna služba a verejná služba) zamestnancom vzniknutý rozdiel 

dorovnávajú. Tým, že sa všetkým zamestnancom, ktorí majú  tarify nižšie ako minimálna mzda, musia platy 

dorovnávať na úroveň minimálnej mzdy,  stierajú sa rozdiely medzi povolaniami. Diskusia sa sústredila aj na 

výklad Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri 

výkone prác vo verejnom záujem a aplikáciu usmernení vydaných KOZ SR v spolupráci s Ministerstvom financií 

SR.  

Členovia ZO OZ DLV pri Lesníckom výskumnom ústave pri NLC vo Zvolene aktívne a na vysokej odbornej 

úrovni diskutovali tak o dianí v našom odborovom zväze, situácii v LVÚ NLC, ako aj o problémoch, ktoré sa 

týkajú platových pomerov zamestnancov LVÚ. Vysoká profesionálna a odborná úroveň ich vyjadrení, doplnená 

úprimnosťou ich slov a podporená prejavenou oddanosťou pre prácu v odboroch, sú dôležitými piliermi pre 

stabilitu, jednotu a funkčnosť tejto našej ZO OZ DLV.          
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ROKOVANIE ZDRUŽENIA ZÁVODNÝCH VÝBOROV 

PRI SVP, š. p.  

 
V dňoch 19. – 20. júna 2017 sa na Oravskej priehrade 

uskutočnilo rokovanie Združenia závodných výborov pri 

Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p. Na pozvanie 

predsedníčky združenia p. Ing. Ivety Tobákovej sa rokovania 

zúčastnila aj p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka 

Odborového zväzu dreva, lesy, voda, p. Ing. Rastislav Martiška, PhD., ekonóm – analytik zväzu 

a Mgr. Matúš Jarolín, právnik odborového zväzu. Na rokovanie prijal pozvanie aj p. Ing. Stanislav 

Gáborík, generálny riaditeľ SVP, š. p. 

 

Okrem štandardného programu rokovania sa zúčastnení venovali aj aktuálnym aktivitám 

Odborového zväzu drevo, lesy, voda; diskusia bola zameraná hlavne na oblasť a potrebu užšej 

spolupráce so ZO OZ DLV, ktoré pôsobia v rámci Sekcie vodného hospodárstva odborového zväzu 

v oblasti naplnenia a realizácie schválených opatrení zameraných na stabilizáciu členskej základne 

zväzu a získavania nových členov, hlavne z radov mladých. Predmetom diskusie bola aj zmena 

Organizačného poriadku zamestnávateľa, ktorej je potrebné prispôsobiť aj štruktúru a formu 

spolupráce so zástupcami odborov na pracoviskách zamestnávateľa.   

 
 
ROKOVANIE VÝKONNEJ RADY SEKCIE VODÁRENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ 

 

7. septembra 2017 sa v Nitre uskutočnilo rokovanie Výkonnej rady Sekcie vodárenských 

spoločností OZ DLV s nasledujúcim programom:  

1. Potvrdenie obsahu zápisnice z predchádzajúceho rokovania. 

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach. 

3. Informácia o dodržiavaní platobnej disciplíny ZO OZ DLV. Informácia o pravidelných 

neplatičoch členských príspevkov. 

4. Informácia o stave finančných prostriedkov OZ DLV na účtoch a termínovaných vkladoch.  

5. Informácia o stave finančných prostriedkov v rozpočte Sekcie vodárenských spoločností.  

6. Informácia o výsledkoch kolektívneho vyjednávania Dodatku ku KZVS. 

7. Návrh na prijatie Maďarskej delegácie na Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských 

pracovníkov v Nitre. 

8. Informácia z rokovania posledného Predsedníctva OZ DLV.  

 

Rokovanie obohatila účasť predsedu spriateleného odborového zväzu z Maďarska p.  Fürjes-Gábor 

Józsefa, ktorý riadi odborový zväz pôsobiaci okrem iného aj v oblasti vodární a kanalizácii. 

Vo svojom vystúpení sa p. predseda zameral na zhodnotenie aktuálnej situácie v odborovom zväze, 

pozornosť venoval aj problematike odmeňovania, zamestnanosti v sektore, vzdelávaniu 

a prezentoval aj predstavu budúcej možnej spolupráce 

s Odborovým zväzom drevo, lesy, voda osobitne so 

Sekciou vodárenských spoločností OZ DLV. Za náš 

Odborový zväz drevo, lesy, voda vystúpila p. JUDr. Vlasta 

Szabová, PhD., predsedníčka zväzu, ktorá sa spolu s p. Ing. 

Rastislavom Martiškom, PhD., ekonómom – analytikom 

zväzu, zúčastnila aj rokovania Výkonnej rady Sekcie 

vodárenských spoločností.  
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Závodný výbor ZO OZ DLV pri Národnom lesníckom centre zvolal                      

11. septembra 2017  výročnú členskú schôdzu základnej organizácie 
 

     Na základe pozvania p. Ing. Milana Lichého, predsedu ZO OZ DLV, sa výročnej členskej schôdze 

zúčastnila p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu drevo lesy voda a p. Mgr. 

Matúš Jarolín, právnik odborového zväzu. Pozvanie na rokovanie prijal a vedenie NLC reprezentoval 

p. Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku. Výročnú členskú 

schôdzu otvoril a rokovanie viedol p. Ing. Milan Lichý, predseda ZO OZ DLV. Námestník 

generálneho riaditeľa pre ekonomiku zhodnotil doterajší priebeh a výsledky spolupráce 

s odborármi; časť svojho vystúpenia venoval aj sprostredkovaniu aktuálnych informácií týkajúcich sa 

vývoja situácie v NLC. 

 

     Predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda vo svojom vystúpení okrem zhodnotenia 

priebehu doterajšej spolupráce s vedením Národného lesníckeho centra, svoju pozornosť zamerala 

hlavne na zhodnotenie aktuálnych výsledkov práce odborového zväzu, predstavenie aktivít 

odborového zväzu na najbližšie obdobie a zodpovedala položené otázky.  

 

     Predsedníčka Odborového zväzu drevo, lesy, voda vyslovila úprimné poďakovanie za 
dlhoročnú prácu v odboroch a pre odborárov p. Ing. Kornelovi Rumanovi, dlhoročnému 
členovi a funkcionárovi odborov, ktorý odchádza do dôchodku. 

 

     Členom Závodného výboru ZO OZ DLV pri Národnom lesníckom centre želáme veľa 
trpezlivosti, odvahy a úspechov pri obhajobe oprávnených záujmov členov odborov! 

Odborový zväz drevo, lesy, voda je pripravený pomáhať, chrániť práva členov odborov 
a presadzovať ich oprávnené požiadavky na dôstojnú prácu, dôstojný život a dôstojnú 
starobu!  
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     17. ROČNÍK STRELECKÉHO PRETEKU  
     „O POHÁR GENERÁLNEHO RIADITEĽA LESY 

SR, š.p.“ 

 

14. septembra 2017 sa uskutočnili na 

strelnici Blatiny v Zamutove strelecké 

preteky „O pohár generálneho riaditeľa 

Lesov SR, š. p.“ Na príprave tohto 

podujatia sa aktívne zúčastňujú najmä 

zamestnanci OZ Vranov nad Topľou Lesy 

SR, š. p., ktorí aj tento rok zorganizovali 

fantastickú akciu nádhernom prírodnom 

prostredí so špičkovým vybavením 

strelnice.  

 

Odborový zväz drevo lesy voda na tejto akcii reprezentovala na základe pozvania p. Ing. Jozefa 

Šimkanina, riaditeľa OZ Vranov nad Topľou Lesy SR, š. p., JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka 

zväzu a p. Jozef Minárik, 1. podpredseda OZ DLV a predseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie.  

 

Súťaž sa uskutočnila v šesťboji. Ten pozostával z troch guľových disciplín (srnec, redukovaný diviak, 

diviak na prieseku) a troch brokových disciplín (oblúk, batéria, vysoká veža). Strelecké preteky 

najlepšie zvládli zástupcovia z OZ Levice – Juraj Kelecsényi a Marek Homola, s nástrelom 1070 b.. 

Druhé miesto patrilo strelcom z OZ Semenoles Liptovský Hrádok - Róbert Láska a Kristián Kováč 

s nástrelom 988 b.. Stupne víťazov uzatvorili s tretím miestom strelci z OZ Prievidza – Martin 

Michalka a Róbert Štefkovič s nástrelom 968 b. Strelecké preteky mali svojho víťaza aj z radov 

jednotlivcov. S nástrelom 549 b. sa stal víťazom Juraj Kelecsényi z OZ Levice. V tesnom závese za 

ním sa na druhom mieste s nástrelom 541 b. umiestnil Igor Solnica z OZ Smolenice a víťaznú trojicu 

uzatvoril s nástrelom 538 b. sa umiestnil Ján Líška – dôchodcovia 2.  

 

Organizátorom tohto podujatia patrí vysoké uznanie a veľké poďakovanie nielen za 

udržiavanie tradície súťaže, ale aj za vysokú úroveň 17. ročníka streleckého preteku.  

 

Všetkým víťazom gratulujeme a účastníkom ďakujeme za vytvorenie výbornej súťažnej 

a priateľskej atmosféry počas pretekov! 

 

                    
 

 
 
                                                                                                                                                                                                            Zdroj: OZ Vranov nad Topľou Lesy SR, š. p.  
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ROKOVANIE VÝKONNEJ RADY 

CELULÓZO-PAPIERENSKEJ SEKCIE 

A PLÉNA SEKCIE 

 
V dňoch 05. a 06. 2017 sa v Hencovciach 

v okrese Vranov nad Topľou uskutočnilo 

rokovanie Výkonnej rady Celulózo-

papierenskej sekcie a Pléna sekcie. Na 

pozvanie p. Jozefa Chovanca, podpredsedu 

Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

a predsedu Výkonnej rady Celulózo-

papierenskej sekcie sa na rokovaní zúčastnila aj p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového 

zväzu drevo, lesy, voda.  

 

Vďaka p. Jánovi Ďurkovi, predsedovi ZO OZ DLV v spoločnosti Bukocel, a.s. účastníci rokovania 

mali možnosť absolvovať aj prehliadku priestorov patriacich skupine spoločností BUKÓZA HOLDING. 

Pred samotnou prehliadkou sa v rámci rokovania účastníci v otvorenej diskusii zaoberali aktuálnou 

situáciou v Odborovom zväze drevo, lesy, voda, zrealizovanými a pripravovanými aktivitami, vymenili si 

názory na niektoré otvorené otázky súvisiace s napĺňaním poslania a cieľov odborového zväzu 

a diskutovali aj o možných riešeniach existujúcich problémov. Rokovanie orgánov následne pokračovalo 

v zmysle pripraveného programu.  

 

Celulózo-papierenská sekcia OZ DLV pôsobí kompaktným dojmom, pričom je potrebné 
vyzdvihnúť najmä proaktívny prístup niektorých jej funkcionárov v oblasti práce a komunikácie 

s členskou základňou. P. Jozef Chovanec, podpredseda Odborového zväzu drevo, lesy, voda 
a predseda Výkonnej rady Celulózo-papierenskej sekcie využíva svoje vedomosti, skúsenosti 
a riadiace kompetencie v plnom rozsahu k tomu, aby táto sekcia resp. jej členovia aktívne 

spolupracovali na napĺňaní poslania a cieľov nášho odborového zväzu a podieľali sa na plnení 

úloh schválených riadiacimi orgánmi odborového zväzu, ktoré predstavujú pozitívnu zmenu 
a posun v ďalšom smerovaní Odborového zväzu drevo, lesy, voda. P. Jozef Chovanec je zároveň 

rešpektovaným partnerom zo strany vedenia Zväzu celulózo-papierenského priemyslu SR  pri 
kolektívnom vyjednávaní Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.   
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DEŇ SVÄTÉHO 

HUBERTA 

V SOBRANCIACH 

 
8. októbra 2017 sa p. 

JUDr. Vlasta Szabová, 

PhD., predsedníčka 

Odborového zväzu 

drevo, lesy, voda a p. 

Jozef Minárik, 1. 

podpredseda OZ DLV  

a predseda Výkonnej 

rady Lesníckej sekcii 

zúčastnili na základe 

pozvania p. Mariána 

Sejnu, riaditeľa OZ Sobrance Lesy SR, š p. osláv Dňa sv. Huberta v Sobraneckých kúpeľoch. Oslavy sa 

začali Poľovníckou sv. omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Sobranciach. Sprievodnými 

podujatiami akcie bola prehliadka poľovníckych psov, predaj lesníckych a poľovníckych odevov, výstava 

obrazov s poľovníckou tematikou, ukážky remesla – drevorezba, lesná pedagogika, V rámci akcie boli 

pripravené súťaže o najchutnejší (najlepší) JAGEREK, o najkrajšieho poľovníckeho psa, o najkrajší 

poľovnícky klobúk a o rekord v hádzaní flintou „do lesa“.  

 

Účasťou na tejto vynikajúco zorganizovanej, na vysokej profesionálnej úrovni pripravenej a vydarenej 

akcii sme mali možnosť marketingovo podporiť Odborový zväz drevo, lesy, voda a zvýrazniť postavenie 

odborov v lesnom hospodárstve ako rešpektovaného partnera.   
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ROKOVANIE VÝKONNEJ RADY A PLÉNA LESNÍCKEJ SEKCIE   
 

V dňoch 9. a 10. októbra 2017 sa v Turčianskych Tepliciach uskutočnilo rokovanie Výkonnej rady 

a Pléna Lesníckej sekcie Odborového zväzu drevo, lesy, voda. Na základe pozvania p. Jozefa Minárika 1. 

podpredsedu Odborového zväzu drevo, lesy, voda a predsedu Výkonnej rady Lesníckej sekcie sa 

rokovania týchto orgánov zúčastnila p. JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu 

drevo, lesy, voda a p. Matúš Jarolín, právnik odborového zväzu. Pozvanie prijali aj zástupcovia 

Generálneho riaditeľstva Lesov SR, š. p. – p. Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ Lesov SR, š. p., p. Ing. 

Ľuboš Németh, ekonomický riaditeľ a Ing. Jozef Bystriansky, výrobno-technický riaditeľ.  

 

Hlavným bodom rokovania, popri oblastiach, ktoré sa týkajú, aktivít a hospodárenia OZ DLV a Lesníckej 

sekcie, informácie z rokovania orgánov zväzu, boli základné východiská a príprava návrhu podnikovej 

kolektívnej zmluvy na rok 2018. Členovia Výkonnej rady a Pléna Lesníckej sekcie sa na zasadnutí 

zaoberali aj internými dokumentami zamestnávateľa.  

 

                           
 

Napriek kvalitnej príprave pod heslom „Ťažko na cvičisku – ľahko na bojisku!“, náš odborový zväz 

a Lesnícku sekciu čaká náročné spoločné kolektívne vyjednávanie a to nielen podnikovej kolektívnej 

zmluvy, ale aj kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Nárastom minimálnej mzdy sa zmenšujú rozdiely 

medzi jednotlivými tarifnými triedami, ktoré by mali predstavovať aj diferenciáciu zamestnancov 

vzhľadom na dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore. Nezanedbateľnou súčasťou kolektívneho 

vyjednávania budú aj motivačné zložky mzdy a finančné/nefinančné benefity, sociálna starostlivosť 

o zamestnancov a kompetencie odborov v pracovnoprávnej oblasti.  

 

Odbory sa neboja nových výziev, neutekajú pred problémami, ale bežia oproti nim. Práve problémy ich 

aj v minulosti dokázali spojiť a motivovať k tomu, aby bojovali do konca – dosiahli viac ako majú dnes, 
ochránili to, čo získali včera; aby tí, ktorým pomáhajú a ktorých práva ochraňujú, sa zajtra mali 

lepšie. Preto si zaslúžia uznanie, úctu a hlavne podporu nielen odborárov, ale všetkých 
zamestnancov. LEN VĎAKA ODBOROM MAJÚ VIAC, AKO IM GARANTUJE ZÁKONNÍK PRÁCE! SILA 
ODBOROV VŠAK BUDE TAKÁ VEĽKÁ, AKÁ BUDE SILNÁ ICH ČLENSKÁ ZÁKLADŇA!    
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NAŠI JUBILANTI 

 
 

VÁŽENÍ JUBILANTI, 

p. Ing. Ján Bzdúšek – predseda ZO OZ DLV pri OZ Trenčín Lesy SR, š. p. a člen Lesníckej sekcie 

p. Ján Ďurko – predseda ZO OZ DLV pri Bukocel, a. s. Hencovce a člen Celulózo-papierenskej sekcie 

p. Alojz Frühauf – predseda ZO OZ DLV SVP, š. p. OZ Bratislava, Správa vnútorných vôd a člen 

Sekcie vodného hospodárstva 

p. Ján Grozanič – predseda ZO OZ DLV pri Swedwood Slovakia Jasná a člen Drevárskej 

a nábytkárskej sekcie  

p. Ing. Jana Kašelová – predsedníčka ZO OZ DLV SVP, š. p. OZ Košice, Správa povodia Hornádu a 

Bodvy a členka Sekcie vodného hospodárstva 

p. Miloš Michalovič – predseda ZO OZ DLV pri Trenčianskych vodárňach a kanalizáciách, a. s. a člen 

Sekcie vodárenských spoločností  

p. Mgr. Dana Rúrová– predsedníčka ZO OZ DLV pri PVPS, stredisko Stará Ľubovňa a členka Sekcie 

vodárenských spoločností 

 

pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, 

úspechov v profesionálnej oblasti a rodinnej pohody. 

  

Zároveň by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vašu doterajšiu prácu v odboroch a oceniť 

výsledky Vášho snaženia v prospech a v záujme členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda. 

 

                                                   Blahoželáme a ďakujeme! 

        Členovia 

        Odborového zväzu drevo, lesy, voda 

 

  
REDAKČNÁ RADA:  VYDAVATEĽ: 
JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV, 0948 722 811  Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 
Mgr. Matúš Jarolín, pracovno-právne poradenstvo, 0905 561 124  TEL.: 02/554 23 660 
Ing. Róbert Staško, poradenstvo BOZP, 0917 951 508  E-MAIL: sekretariat@ozdlv.sk 
Ing. Rastislav Martiška, PhD., ekonóm-analytik, 0948 922 336  URL: www.ozdlv.sk 
Valéria Boříková, odborná asistentka, 02 554 23 660  Facebook: www.facebook.com/ozdlv 

 

http://www.ozdlv.sk/

